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MARTINI
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04. oldal

13. oldal

POLGÁRMESTERI
SOROK

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
AJÁNLÁSOK

SZENT ORBÁN SZOBRA
„BETEG”

Martonvásár katonásan, precízen
tartja magát a féléves pénzügyi
előirányzatokhoz.

A közlekedésben a téli időszak
tudatos felkészülést igényel.

A város lakosságától ötleteket,
javaslatokat, segítséget kérnek a
kertbarátok.

12. oldal

05. oldal

EMLÉKEZÉS A ROCK ZENE IKONJÁRA
Kiállítás, főzés, amatőr együttesek és a végén
Deák Bill Gyula és forró hangulat a Bencsik
Sándor emléknapon

CSATORNABŐVÍTÉSI KISOKOS
A beruházás legfontosabb tudnivalóiról
készült egy átfogó leírás

03. oldal
SZÍVÜNKBEN HORDOZZUK
Az 1956-os megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
és Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere.
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NOV. 18.
|
VII. id. Pammer Endre
		
Gyermek Sakkverseny
		
Kísérő program:
|
Lego kiállítás és verseny
		
9.00 órától 15.00 óráig
		
BBK Központ
NOV. 21.
|
Teleki Blanka Hölgy Klub
		Vendég: Nagy Árpád
		
A média hatása a mindennapokban
		
16.30 órakor
		
BBK Központ
NOV. 24.
|
Tessely Zoltán országgyűlési
		
képviselőnk fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Polgármesteri hivatal
NOV. 25.
|
		
		
		
		

Polgármester házhoz megy
14.00 óra
Lakópark (Estike utca, Boglárka utca,
Gólyahír utca, Pipacs utca,
Százszorszép utca)

DEC. 01.
|
Adventi koszorú készítés
		
14.00 órától 18.00 óráig
		Óvodamúzeum
DEC. 02.
|
Első Adventi hétvége
		
Adventi kézműves foglalkozás,
		
diavetítés, Mikulás várás
		gyerekeknek
		
10.00 órától 12.00 óráig
		Könyvtár
|
Helyi kézműveseink adventi vására
		
14.00 órától 18.00 óráig
		
BBK Központ Kiállítóterem
|
„Megjöttünk mi kántálni” –
		
karácsonyi néptáncbemutató
		
A Művészeti Iskola és a Százszorszép
		
közös programja
		
17.00 órakor
		
BBK Központ

POLGÁRMESTERI SOROK
Beszámoló a Képviselő-testület
soron kívüli üléséről
A Képviselő-testület és a Gazdasági Bizottság november 7-én
soron kívüli ülést tartott, melynek keretein belül a testület
többek között döntött az idei költségvetés módosításáról és
egy újfajta települési adó bevezetéséről is.
Idén harmadik alkalommal módosította a költségvetést a Képviselő-testület, ugyanis a város bevételei és kiadásai lényegesen emelkedni fognak az elkövetkezendő beruházások miatt.
Városunk 2017. évi költségvetése 3,57 milliárd forint lesz, melyFORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER

DEC. 03.
|
		
|
		
		

Első adventi gyertyagyújtás
09.30 órakor, Emlékezés tere
Helyi kézműveseink adventi vására
11.00 órától 19.00 óráig
BBK Központ Kiállítóterem

DEC. 03.
|
		

Körúti színház:
„Minden lében három kanál"
Jegyek, bérletek elővételben (BBK
Infopont) és a helyszínen is kaphatók.
Bérlet: 5900 Ft, jegyár: 2300 Ft.
17.00 órakor, BBK Színházterem

		

DEC. 09.
|
Termelői vásár
		
07.00 órától 13.00 óráig, BBK udvar
|
XV. Jótékonysági Karácsonyi Vásár
		
07.00 órától 13.00 óráig
Közben: 10:00 óra Betlehemezés
		
11:00 óra „Télapó és Ezüstmackó”
		
című bábelőadás a színházteremben
Belépő: 300 Ft gyerek, 500 Ft felnőtt
(a teljes bevétel jótékonysági célra megy)
		
BBK Központ
|
Adventi Fúvós koncert Közreműködik:
		
Beethoven Általános Iskola kórusa
Támogatójegy: 1000 Ft, 12 év alatt
ingyenes
		
BBK Központ Színházterem
DEC. 10.
|
		

Második adventi gyertyagyújtás
09.30 órakor, Emlékezés tere

DEC. 13.
|
		
		

Teleki Blanka Hölgy Klub –
Készülődés a karácsonyra
16.30 órakor, BBK Központ

DEC. 15.
|
		
		

„Együtt-Értük” Alapítvány
jótékonysági estje
18.00 órakor, BBK Központ

DEC. 16.
|
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
Karácsonyi koncertje
		
16.00 órakor, BBK Központ Színházterem

ből csupán 900 millió forintot tesznek ki működési költségeink, a döntő hányad a csatornabővítési munkálatokhoz, a „Zöld
Város” pályázat településfejlesztési céljaihoz, az ivóvízhálózat
fejlesztéséhez és az egészségház kialakításához kapcsolódik.
Ezeket a beruházásokat főleg városunk számára elérhetővé vált
állami és uniós forrásokból valósítjuk meg, tehát a módosított
bevételi számok drasztikusnak tűnő emelkedése nem a helyi
adóbevételekből vagy hitelfelvételből származik.
A Képviselő-testület megtárgyalta, és döntött az új települési
adó bevezetéséről, mely a jövőre elkészülő szennyvízcsatorna-hálózat bővítéséhez kapcsolódik. Ez kizárólag az újonnan
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a hálózatra csatlakozó ingatlanok tulajdonosaira terjed ki. Az
intézkedés alapját az adja, hogy a jelenlegi csatornahálózatfejlesztések nem valósulhatnának meg a korábban érintett
lakosok anyagi hozzájárulása nélkül, így a társadalmi szolidaritás jegyében indokolt a most csatlakozó területeken élők
(Erdőhát és a Szent László lakópark) anyagi hozzájárulása is.
Az új adó mértéke úgy lett meghatározva, hogy figyelembe
veszi az érintett lakosok szociális körülményeit. Az első két
évben félévenként 10 ezer forintot kell befizetni, a harmadik
és negyedik adóévben – vagyis az adófizetési időszak utolsó
két esztendejében – ez az összeg 50 ezer forintra fog emelkedni. Ezáltal a lakosoknak lehetőségük lesz arra, hogy a jelentősen csökkenő szennyvízkezelési költségeiket áldozatvállalás
nélkül tudják átcsoportosítani a települési adó megfizetésére. Természetesen lesz lehetőség részletfizetésre, különleges
esetben akár adómérséklést is kaphatnak az érintettek.
Az újfajta települési adóból befolyt bevételeket Martonvásár
Város önkormányzata a helyi lakosság életminőségét javító
szolgáltatásokra kívánja fordítani, többek között a közösségi

tereink fejlesztésére (térfigyelő kamerarendszer, játszótér).
Meggyőződésem, hogy ezek a beruházások jelentősen javítani fogják a lakosok közérzetét.
Az önkormányzat 2017.07.10-én vállalkozási szerződést kötött megrendelőként – több önkormányzattal közösen – a
Colas Alterra Zrt.-vel, mint kivitelező vállalkozóval. A szerződés a csatorna-beruházási projekt megvalósítására vonatkozik. Örömmel tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy a
tegnapi napon az első teljesítés igazolás aláírásra került, a
ráckeresztúri tisztító építése megkezdődött. Jövő héten már
a lakópark területén kezdődnek meg a munkálatok.
A rendkívüli ülés végén szóba került az Óvodamúzeum
melletti ingatlanok telekmegosztása is, melyeken a tervek
szerint panzió és kézműves sörfőzde kerül kialakításra.
Martonvásár tehát hű marad a komoly múlttal rendelkező
Dreher család munkásságához. Reményeink szerint a következő években már martonvásári sörrel is büszkélkedhet az
egyre szépülő és fejlődő városunk.
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

A MAGYAR
SZABADSÁGOT
SZÍVÜNKBEN
HORDOZZUK

							

Kövér László házelnök úr, Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő és Szabó Tibor
polgármester közösen koszorúzott ’56 emlékére.
Október 22-én, vasárnap késő délután díszes megemlékezést
szervezett Martonvásár Város önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. A hosszú hétvége és az esős idő ellenére szép számmal gyűltek össze a magyar szabadságot szívükben hordozó helyiek, környékbeliek.
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, és Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere. A Himnusz és az ünnepélyes zászlófelvonás után
Szatmári Attila színművész elszavalta Arany János:
Magány című versét.
Szabó Tibor azzal kezdte beszédét, hogy „a magyarok számára a szabadság mindent jelent, hiszen ezért sokan áldozták fel életüket és teljes voltukat”. A polgármester úr kiemelte az emlékezés nemzeti fontosságát. „Megtörhetetlen
az a nép, mely emlékeit nem feledi” – idézte fel Kövér László
korábbi szavait. Ennek az emlékezetnek a szimbolikus megvalósulása a martonvásári Emlékezés tere is. A városvezető
szerint a főtereinken megélt mindennapi szabadságunk biztosítása szempontjából a jövőben is komoly erőfeszítéseket
kell tennie a magyarságnak, hogy azokon továbbra is gondtalanul megélhessük identitásunkat és kultúránkat.
Kövér László ünnepi beszédének elején tiszteletét fejezte
ki a martonvásári Tóth Iván bácsinak, aki a kommunista
rendszer helyi bebörtönzöttjeinek utolsó élő tagja. A házelnök
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úr ezután tovább fűzte a polgármester úr gondolatait azzal,
hogy kihangsúlyozta azt a szabadságharc puskaropogásait
követő lassú harcot, amelyet a kollektív felejtés ellen kellett
megvívnia a magyarságnak. Kövér László szerint a magyarok szabadságvágyát - 1956-hoz hasonlóan - ismét egy
újabb külföldi erő próbálja meg elnyomni. Kiemelte, hogy ez
a hatalom megtagadta Istent, a hazát, s beszédét azzal zárta,
hogy véleménye szerint ma nem tankokkal kell harcba szállnunk a szabadságunkért, hanem a demokratikus választásokon megszerezhető szavazatokkal kell döntenünk arról. „Ha
mindezzel élni tudunk, akkor megteremthetjük az 1956-os
hősök szabadságvágyának jelenét.” – zárta beszédét Kövér
László.
Az ünnepi beszédek után a martonvásári Beethoven Általános Iskola diákkórusa Bodóné Polányi Tünde vezényletével elénekelte Selmeczi György Millenniumi ódájának egy
részletét.
Az 1956-os hősök tiszteletére Kövér László házelnök úr,
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos és Szabó Tibor polgármester közösen koszorúzták meg az Emlékezés terén álló
’56-os kopjafát. A virágkoszorút a nemzeti összetartozás
hangsúlyos idézetével látták el: „Mert egy nép azt mondta:
Elég volt!”
A hősök emléke előtt a pártok, a helyi civil szervezetek képviselői, továbbá a martonvásári polgárok is koszorúkkal és
virágokkal rótták le tiszteletüket.
| Csoma Tamás
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OROSZ ÁKOS
1941 – 2017

Megrendülten fogadtuk a hírt:
november 4-én, tíz nappal 76.
születésnapja előtt meghalt
Orosz Ákos egykori képviselő
társunk. Két cikluson át képviselte Martonvásár lakóit szívvel-lélekkel és elkötelezetten.

Nemzeti érzelmű, hívő keresztény emberként minden olyan kezdeményezést, javaslatot támogatott, mely elveivel összeegyeztethető volt. Szerette
Martonvásárt, ahová 1961-ben érkezett a Magyar Tudományos Akadémia
Mezőgazdasági Kutatóintézetébe, ahol
a Kukoricanemesítési Osztály munkatársaként négy évtizeden át végzett
fontos és pontos munkát. Megbízható,
munkaszerető tagja volt az Osztály
„csapatának”. Nem csak a munkából,
de a munkahelyi közösség szabadidős
tevékenységeiből is kivette részét. A
Kutatóintézet, és a hozzá tartozó Erdőháti Kísérleti Gazdaság klubjaiban, a
Brunszvik, illetve Széchenyi Klubban
– utóbbiban alapító tagként is – mindenkor készséges segítőként is tevékenykedett.
Martonvásár nem csak a munkahelyet
jelentette számára, de azt a közeget is,
ahol családjával élt. Gyermekei, majd

A KÖZLEKEDÉSBEN
A TÉLI IDŐSZAK TUDATOS
FELKÉSZÜLÉST IGÉNYEL
A gépjárműveket ajánlatos alaposan átnézni. Elengedhetetlen
az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Fontos kellék a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó
folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat
már a tél beállta előtt érdemes kicserélni. Az akkumulátor
esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7
fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata
veszélyes lehet. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a
nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja
a profil öntisztuló képességét. A négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári
abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő
kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc
feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni,
hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
• Szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból
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unokái itt jártak iskolába, és elkötelezett martoniként ők is szívvel-lélekkel
vettek részt a település életében.

								

Orosz Ákos azok közé tartozott, akik
soha nem feledkeztek meg a nemzet és
Martonvásár ünnepeiről. Rendszeresen
meg néz te, megha llgatta a ma r toni
együttesek produkcióit, de a BrunszvikBeethoven Központ megnyitása után
szívesen látogatta az ottani rendezvényeket is. Közösségi ember volt izig-vérig.
Halála nem csak a család számára fájdalmas veszteség. Mindannyian, akik
szerettük, tiszteltük emlékét megőrizzük. Orosz Ákost Martonvásár Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Nyugodj békében, Drága Barátunk.
| Martonvásár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
• Érdemes tájékozódni az Útinformnál, figyelemmel kísérni a
helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit az út - és
időjárási viszonyokról. Előfordulhat, hogy biztonságosabb, ha
vonattal indulunk útnak.
Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevők figyelmét,
hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezessék gépjárműveiket, nagyobb követési
távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra
leginkább jellemző balesetek. Ebben az időszakban fokozott
figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb
halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron
nem volt világítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt”
környezetébe. A fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen
kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak
éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvis�szaverő ruházatot kell viselni. A fényvisszaverő anyagok
és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő prizmát
már 100 - 200 méterről észre lehet venni.
Hasznos tanácsok és a „Látni és Látszani 2017 - egymásért”
kampánnyal kapcsolatos információk a www.police.hu a
www.latnieslatszani.hu továbbá a www.baleset-megelozes.eu
oldalon érhetők el.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Gárdonyi
Rendőrkapitányság!
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EGYBŐL KETTŐT!

								
MARTONVÁSÁRI ADOMÁNYGYŰJTÉS
JÁTSZÓTÉRRE ÉS FAÜLTETÉSRE

A civil szervezet vállalja, hogy 2 millió forint
saját forrás felhasználásig megduplázza a
beérkezett adományokat, és a felajánlásokat
az adakozó által megjelölt célra használja fel.
Választható célok:
- Játszótéri játékok beszerzése az Illyés Gyula téren kialakítandó új játszótérre Martonvásár Város Önkormányzatával együtt
- Faültetés Martonvásár-szerte - A "Martonvásárért" Alapítvány által finanszírozott (Rákóczi utca, Dózsa György
út) fásítások szellemében
Az adományokat a "Martonvásárért" Alapítvány
bankszámlájára várjuk. Adatok: B3 Takarék Szövetkezet: 57800040-10041888.
Az átutalás közleményébe az „Adomány” szót írja!
Az átutalást követően e-mailben nyilatkozhat az Ön által támogatandó célról. A marton.alap@gmail.com címre
küldött levelének tárgya az „Adomány-Játszótér” vagy az
„Adomány-Faültetés” legyen. Ha szeretné, hogy feltüntessék a nevét és az Ön által adományozott összeget (nem
kötelező) a jövőben megvalósuló projektek kapcsán, ezen
igényéről is nyilatkozhat! Kérjük levelében írja meg az
utalást kezdeményező bankszámlaszám tulajdonosának
nevét is a könnyebb beazonosítás érdekében!
„Amikor a "Martonvásárért" Alapítvány kuratóriumi elnöke lettem, akkor azt a célt tűztem ki, hogy a beruházások során kivágott fák helyett kettő újat ültessünk. Ennek
finanszírozásához kérjük a martonvásári lokálpatrióták
támogatását.”
| Bártol Botond

MEGJELENT A SZENT LÁSZLÓ
LAKÓPARK ÉS ERDŐHÁT
CSATORNABŐVÍTÉSI KISOKOSA
2017. novemberében Martonvásáron is elindulnak a várva
várt szennyvízcsatorna-bővítési munkálatok. A beruházás legfontosabb tudnivalóiról elkészítettünk egy átfogó
leírást az érintett lakosság számára, amely tartalmazza a
2017. október 18-i lakossági fórumon elhangzott kérdéseket
és válaszokat, továbbá Horváth Bálint beruházási összefoglalóját is. A tájékoztató online letölthető: www.martonvasar.hu/
document/677
| Martonvásár Város Önkormányzata

								

A TSZ UDVARBAN
A „SZELEKTÍV” KONTÉNEREK
Ideiglenes jelleggel október közepétől
áthelyezésre került a polgármesteri hivatal
mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget.
FORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek új helye:
Martonvásár, Dózsa György út 6. (TSZ udvar)
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a hulladéktárolók
használatánál fokozottan ügyeljenek a városi köztisztaság
megóvására! A közterületen történő szemetelés és az illegális hulladéklerakás szabálysértésnek minősül, amely akár
50 ezer forintos pénzbüntetést, illetve feljelentést is
maga után vonhat.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól –
köztük az üveghulladék házi átvételéről – friss információkat találnak a www.martonvasar.hu/szelektiv oldalon.
| Polgármesteri Hivatal
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KEDVES FÚVÓSZENÉT
KEDVELŐK!
Ismét eljött az év vége, a karácsony közeledtével mindenki ajándékot vásárol a szeretteinek,
így mi is ajándékkal kedveskedünk a muzsikát
szeretőknek.

PALÁSTOLT ANGYALKÁK CSILLOGÓ SZEMPÁROK
Hatalmas szívdobbanással akasztottam le a korábbi években is azt az egy-egy dobozkát a BBK
Központ InfoPontján díszelgő fáról, amik apró
kis emberek, közöttünk élő gyerekek világot
megváltó vágyait rejtették magukban.

Mindig valami különlegessel készülünk az év végi koncertünkre. Most is számíthatnak sok-sok meglepetésre.
A koncertünk két felvonásból áll majd. Az első részben karácsonyi hangulatot teremtünk. Ebben segít nekünk a Beethoven Általános Iskola kórusa, Bodóné Polányi Tünde
vezetésével.
A második félidőben pedig igazi zenei csemegék várhatóak.
Aki szereti a jó zenét, látogasson el 2017. 12. 09-én szombaton du. 17 órakor a BBK Központ színháztermébe.
Várjuk Önöket szeretettel! | Pfiffer Zsuzsanna • karmester

Ezek pedig nem a legújabb divatirányzatok szerint elszállt,
vég nélküli kívánsághalmok voltak, amik jellemzően megfizethetetlen áraik ellenére még csak nem is hozzák meg a
tőlük elvárt hatást, épp ellenkezőleg. Azoknak a gyerekeknek, akiknek kívánsága felkerülhetett a bűvös fára, olyan
szívszorítóan egyszerű gondolataik voltak, mint a baba, vagy
a kisautó.
Amikor ilyen akcióban vehet részt az ember, az olyan mély
érzéseket kelt életre benne, amik igaziak, emberiek, és amiket receptre kellene felírnia a háziorvosnak.
Éppen emiatt vagyok mérhetetlenül hálás azért, hogy idén
testközelből élhetem át a „Szeretet fája” akció minden egyes
percét, a már ismerős dobozka leakasztásától a reményteli
gyerekek önfeledt, mézes sütemény illatú élmény- délutánjáig, ahol végre ők is elhihetik, a csoda igenis LÉTEZIK!
Amennyiben szívesen megízlelné ennek varázsát, látogasson el a BBK Köpont InfoPontjára november 25-től december
8-ig, ahol kollégáink készséggel hozzásegítik Önt, hogy karácsonyfánk angyalává válhasson.
Készítsük fel lelkünket együtt, a szeretet ünnepére!
Bővebb információt kaphatnak a Szeretetfa akcióról a 06 22
460 065-ös telefonszámon.
| Kiss-Orosz Kata • a BBK Központ csapata nevében

ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS
Meghitt, karácsonyi hangulatban,
Diavetítéssel, kézműves foglalkozással, Mikulás mesékkel.
Időpont: 2017.12.02. szombat
10:00-12:00 óra
Helyszín: Könyvtár
FORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER

SZERETNÉL EGY
ADVENTI KOSZORÚT?
Akkor gyere el 2017. december
1-jén, pénteken 14-18 óra
között az Óvodamúzeumba.
Alapanyagok a helyszínen
vásárolhatók.
Várunk minden kreatív kezű,
alkotni vágyót! A karácsonyi
hangulatról mi gondoskodunk!
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MEGHÍVÓ

AZ „EGYÜTT-ÉRTÜK” ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉRE

MARTONVÁSÁR
ADVENTI NAPTÁRA
24 NAP-24 AJÁNDÉK

Idén is szeretnénk kedveskedni az Óvodamúzeum
InfoPontjába betérőknek.
Sok-sok nyeremény várja Önöket, többek közt: 4 főre szóló
vacsora, egy kellemes kávé egy finom sütivel, könyvek, CD
lemezek, pendrive, színházbelépők, csocsózás, x-box csata 3
órában, a kemence terület és a kiállító tér ingyenes magáncélú használata.
Nincs más dolguk, mint figyelni a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ Facebook oldalát, www.facebook.com/
bbkozpont december 24-ig, minden nap.
Ott találják az aznapi ajándékot, játékot.
Nyitvatartási időben látogassanak el az Óvodamúzeumba
(dec.18-ig). Senki nem távozik ajándék nélkül, de hogy ki lesz
az aznapi nyertes, az a szerencsén is múlik.
Várjuk együtt a Karácsonyt!
| Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

2017. december 15.-én, advent időszakában egy
ünnepre hangoló, valódi töltekezést biztosító
jótékonysági est megszervezésére készülünk!
December idusán ÜNNEPELJEN velünk
EGYÜTT - ÉRTÜK!
ÉRTÜK, vagyis az értelmi sérült, súlyosanhalmozottan sérült, s autizmussal élő gyermekekért!
Álljunk meg egy estére rohanó világunkban, s egy
kellemes vacsora mellett – zenét, verset hallgatva,
kézműves alkotásokat nézegetve engedjük, hogy
beszűrődhessen lelkünkbe a sérült gyermekek és
fiatalok tiszta, őszinte világa.
Programunk 18 órakor kezdődik a támogatott
gyermekek és fiatalok alkotásaiból készült kiállítás
megnyitójával.
Ezt követően, egy finom vacsora mellett
megajándékozzuk néhány meglepetésprogrammal.
Vendégünk lesz az est során:
EÖTVÖS JÓZSEF, Liszt-díjas gitárművész.
Örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat!
Jegyek vásárolhatók 5.000 Ft-os értékben a Pápay
Ágoston Iskola titkárságán, s önkénteseinknél.
Támogató jegyeket 500 Ft-ért értékesítünk.
Készüljünk, hangolódjunk együtt
karácsony ünnepére!
Várjuk Önöket!
„Együtt-Értük” Alapítvány önkéntesei,
kuratóriumi tagjai

!

SA JTÓKÖZLEMÉNY

A HARMÓNIKUS FEJLŐDÉS ALAPÍTVÁNY
TÁJÉKOZTATJA ÖNÖKET A 2016. ÉVI
PÉNZÜGYI EREDMÉNYRŐL:
Bevétel:
1% :
6 ezer Ft
		
kamat: 2 ezer Ft
Költség:
Banki: 4 ezer Ft
Eredmény: 4 ezer Ft
Alapítványi vagyon: 244 ezer Ft
| Pálinkásné T. Varga Mária • Alapítvány elnöke

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martongazda Nkft. azonnali belépéssel teljes munkaidős
TRAKTOROST keres martonvásári munkavégzésre.Feltételek:
• Lassú jármű szerelvény (könnyű pótkocsival) vezetésére
alkalmas jogosítvány • Egészségügyi alkalmasság • Józan
életvitel. Bérezés és juttatások megegyezés szerint. Jelentkezését önéletrajzzal a Martonvásár, Budai út 13-ban várjuk.
FORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER
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MARGARET ATWOOD:
A SZOLGÁLÓLÁNY MESÉJE
Margaret Atwood műve 1985-ben jelent meg,
és bevallom, egészen addig, míg az HBO nem
kezdte el reklámozni a könyvből készült sorozatot, nem tudtam, hogy létezik. Személyes
tapasztalat, hogy ha egy könyvből készült filmet vagy sorozatot azelőtt nézek meg, mielőtt
elolvasnám, az elrontja az élményt, ezért döntöttem úgy, hogy belevetem magam a Jelenkor
Kiadó gondozásában változatlan tartalommal,
de új külsővel megjelent regény olvasásába.
A történet maga rendkívül megosztó. Ha valakinek tetszik,
nagyon szeretni fogja, de ha valakit nem ragad magával, akkor nagyon rossz élményben lesz része. Én valahol a kettő
közti vékony határvonalon állok. Ez az a könyv, amit végig
kell gondolni ezerszer, amit le kell nyelni és meg kell emészteni. Atwood egy erőteljesen orwelli ihletésű, negatív jövőképet mutató társadalmi víziót kelt életre, ami a közösség
brutális szabályai és a nőkről való gondolkodása miatt rendkívül ijesztő. A nyomasztó hangulat nem egy pörgős cselekményen keresztül érvényesül… épp ellenkezőleg. Nagyon
sokszor találtam unalmasnak, érdektelennek a leírásokat és
történéseket, de mindig volt egyetlen apró mozzanat, ami felett kezdetben elsiklottam, majd a történet előrehaladtával
– a mozaikdarabokat összerakva – elborzadtam.
A cselekmény nagy része egy Gileád nevezetű, vallási fundamentalista államban játszódik, ahol csak azokat a nőket tartják becsben, akiknek termékenysége az atomerőművek által
okozott sugárszennyeződések ellenére is megmaradt. Hogy
hogyan is alakul a hierarchia ebben a jövőbeni államban, az
kezdetben követhetetlen, majd a történet előrehaladtával
egyre tisztábbá válik: a hierarchia csúcsán a Parancsnokok
állnak, alattuk a Feleségek (ők mindig kék ruhát hordanak),
közvetlenül alattuk pedig a vörös ruhás Szolgálólányok. Külön csoportot alkotnak a szürke ruhában járó Márta-nővérek,
akik a háztartásért felelnek és a Nemnők, akik képtelenek szülni, ezért a Telepeken kitaszítottként radioaktív hulladékot válogatnak. A gileádi rezsim fenntartásának lényege, hogy minden
egyes Parancsnoknak kiutalnak egy Szolgálólányt, akinek két
éven belül teherbe kell esnie. Ha nem képes rá, akkor száműzik,
ha kiderül, hogy mástól van a gyermek, akkor felakasztják az
elrettentésül és megfélemlítésül szolgáló Falra.

!

KÖZLEMÉNY
								
A "Martonvásárért" Alapítvány
Kuratóriumának közleménye
A "Martonvásárért" Alapítvány Kuratóriuma – az Alapító
Okiratban foglaltaknak megfelelően – ezúton tájékoztatja
a nyilvánosságot, hogy 2017. október 16-i döntésével adománygyűjtési akció megindítását határozta el a település zöld felületeinek növelését, a település és a lakosFORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER

A történetet egy szolgálólány, Fredé meséli el. A „név” rendkívül megtévesztő, legalábbis számomra az volt. Kezdetben
semmi mögöttes dolgot nem tulajdonítottam neki, hiszen
számtalan könyvet olvastam már megszámlálhatatlanul sok
furcsa névvel. Aztán hirtelen a regény közepén rádöbbentem
valamire, ami miatt teljesen megváltozott a könyvélmény.
A Fredé nem konkrétan egy női név, hanem egy férfi neve
birtokos jelzővel ellátva. Vagyis nem tudjuk meg, hogy mi a
főszereplő neve, csak azt, hogy egy Fred nevű parancsnoké
volt. Ez az egy szó hátborzongató módon fejezi ki azt, hogy a
nők milyen sorsra jutottak ebben az új Köztársaságban. Nevük annyiszor változik, ahányszor új Parancsnokhoz kerülnek, ezzel is megfosztva őket a személyiségüktől. Mesélés
közben Fredé gyakran elmereng régi életén, ezáltal bepillantást nyerünk azokba az időkbe, amikor Gileád megalakult.
A változás egyik pillanatról a másikra következett be. A
nőket mindenüktől megfosztották, nem dolgozhattak, nem
lehetett pénzük, és minden jogot a legközelebbi férfi hozzátartozó gyakorolta felettük és helyettük. Ezt követően a nők
többsége átnevelőközpontba került, ahol agymosáson mentek keresztül, hogy a régi élethez való kötődésüket kiirtsák
belőlük. Kitörési pont tulajdonképpen nincsen: ha helytelen
dologról beszélsz, elvisznek, ha a régi élet után vágyakozol,
elvisznek, ha szökni próbálsz, megölnek.
A cselekmény lassan építkezik, de ez inkább előnyére, mintsem hátrányára válik a regénynek. Fokozatosan bomlik ki a
világ, az elnyomás és az igazságtalanság, amit Fredé vis�szaemlékezései tesznek még érzékletesebbé. A főszereplőben
egy antihős megtestesülését látom, aki cselekvő embernek
gondolja magát, miközben a múltban ragadt. Végig azt várja,
hogy valaki érte jöjjön, és megmentse. Mentségére legyen
mondva, ilyen helyzetben nehéz bátor tetteket végrehajtani,
az egyetlen lehetőség a fantázia, a valóság átértelmezése.
Ezek után már csak abban bízhatunk, hogy az alapvetően
nyomasztó hangulatú történetnek olyan vége lesz, ami megnyugtatja remegő gyomrunkat és megtépázott idegeinket…
Egy biztos: a hangulatnak megfelelő katarzist kapunk, amin
még napokig gondolkodni fogunk. | Takács Réka
ság környezet- és életminőségének javítását szolgáló
fásítás, illetve hulladékgyűjtő edények kihelyezése
céljából. Az Alapítvány emellett adományokat gyűjt a Martonvásár Város Önkormányzata által a közeljövőben megvalósítandó játszótér fejlesztés(ek) támogatása érdekében. Az
adománygyűjtés 2018. február 28-ig tart, az addig befolyó
adományösszegeket az Alapítvány saját forrásainak terhére
megduplázza, 2 millió Ft-os összeghatárig.
| Bártol Botond • a Kuratórium elnöke
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GRATULÁLUNK
HARCSA
TIBORNÉNAK
A TISZA-KÁLMÁNNÉ
DÍJHOZ

								

2017. október 11-én vehette át Harcsa Tiborné
a Tisza-Kálmánné díjat.
A díjat Budapesti Főváros VII. kerületének Önkormányzata
nevében Dr. Bajkai István alpolgármestere adta át, a Budapest Erzsébet Városi Gróf Brunszvik Teréz Védőegylet javaslatára. A díjat kutató munkájáért kapta, mellyel segítette
a Rózsák terei Brunszvik Teréz Óvoda és volt óvónőképző
múltjának feltárását, valamint több mint 10 éves Teréz napi
ünnepélyeken tartott emlékezések elismeréséért.
| Dr. Balla Lászlóné • nyugdíjas óvodavezető

ERDÉLYBEN
JÁRTUNK
Október 5. csütörtök, 3 óra 30, csörög az ébresztő, lassú, nehézkes ébredés, annál gyorsabb
készülődés, még néhány meleg ruha préselés a
táskába – az előző napi üzenet alapján, miszerint, nagyon hideg van! –, majd indulás a találkahelyre.
Így indult a reggel talán mindegyikünknél az erdélyi kirándulásunk kezdetén. Azonban a korai kelés, a várhatóan hos�szú út, és a megüzent „hideg”, no meg a kisbuszunk aprócska
csomagterének látványa sem szegte kedvünket, vidáman,
várakozással teli útnak indultunk. Hosszabb-rövidebb pihenőket tartva (Nagyvárad, Királyhágó, Körösfő, Tordai-hasadék,
Torockó) a késő esti órákban érkeztünk meg a székelyudvarhelyi Zsibongó Napközibe (óvoda) vendéglátóinkhoz.
Az óvodával 2015 óta tart a kapcsolatunk, az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola és Martonvásár Önkormányzata között létrejött együttműködés, illetve a főiskola oktatója
Pázmány Ágnes jóvoltából. Idén nagy örömünkre mi is
meglátogathattuk székelyudvarhelyi „kollégáinkat”, megismerkedhettünk óvodájukkal, a nevelőtestülettel, nevelési
céljaikkal - elveikkel, célkitűzéseikkel. Bepillanthattunk az
intézmény működésébe, tapasztalatokat, ötleteket merítve
a mindennapjaink gyakorlatához. Inspiráló volt látni azt a
határtalan tennivágyást az óvodáért, gyermekeikért, mely
nem csak a vezetőt, pedagógusokat, hanem az egész óvoda
szellemét jellemzi.
A szakmai tapasztalatszerzés mellett lehetőségünk volt
FORUM MARTINI / 2017. NOVEMBER

bebarangolni Erdély néhány „kincsét” (Gyilkos-tó, Békásszoros, Csíksomlyó, Parajd sóbánya, Korond, Farkaslaka).
A csodás környezet, a friss hegyi levegő és természetesen
a jó társaságban eltöltött néhány nap testi-lelki feltöltődést
nyújtott mindnyájunknak. Az ott töltött napjainkban még a
jó idő is nekünk lett megrendelve, szerencsére a sok meleg
ruhát nem kellett elővennünk, és az ezekkel kitömött táskáinkba azért elfértek a fatányérok, lapítók (deszkák), lekvárok,
sólámpák, hűtő mágnesek, melyeket a sok élmény mellett
hazahoztunk magunkkal emlékbe.
Köszönjük a Zsibongó ovi minden dolgozójának a szívet-lelket melengető vendégszeretetet, a kedvességet, közvetlenséget, a finom ételeket, a vidámságot, a sok nevetést, hogy
együtt tölthettük ezt a néhány napot.
Köszönjük továbbá a martonvásári önkormányzat vezetőségének a támogatást, Pázmány Ágnes főiskolai oktatónak,
hogy elkísért bennünket és ismereteivel, szaktudásával tartalmasabbá tette utunkat, az itthon maradó munkatársainknak, hogy távollétünkben „tartották a frontot”.
| Farkas Noémi • óvodapedagógus
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MARTONVÁSÁRON EGY VILÁGSZÍNVONALÚ NÉGY ÉVES PROJEKT INDULT,
A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI CÍMEN:
Interdiszciplináris kutatóműhely létrehozása a klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaságért

GINOP-2.3.2-15-2016-00028 pályázati azonosítóval.
Szakmai vezető: Fodor Nándor
Projekt megvalósítási időszak: 2017.02.15. - 2021.02.14.
A projekt eredményeként konkrét válasz születhet többek között az alábbi kérdésekre:
A hagyományos technológiák milyen változtatásaival mérsékelhetők a klímaváltozás negatív
hatásai az agrár szektorban?
Hol helyezkednek el az országon belül a klímaváltozás szempontjából legsérülékenyebb
területek?
Hol érdemes öntözésfejlesztésben gondolkodni, és milyen mutatókkal térülne meg egy ilyen
beruházás?
A projektet életre hívó probléma
Az egyre növekvő népesség élelmiszer-ellátása érdekében az elkövetkező 50 évben több
terményt kell előállítani a világon, mint az ezt megelőző 10.000 évben összesen, ráadásul
egyre szélsőségesebb környezeti feltételek mellett.
A projekt célkitűzése
A fenntartható mezőgazdasági termelés fejlesztése.
Az AgroMo rendszer segítségével olyan stratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek alkalmasak a
mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére a változó környezeti és gazdasági
feltételek mellett is, illetve a mezőgazdasági eredetű környezet- és klímakárosító rizikófaktorok
csökkentésére.
Aktuális információk a projekttel kapcsolatosan: http://www.agrar.mta.hu/hu/inter_kutatomuhely

BAJNOK A
MARTONTENISZ SE

								

A várakozásokat messze túlteljesítve, a papírformát felborítva, - több mint tíz szűk esztendő
után - ismét megyei csapatbajnokságot nyert
Martonvásár teniszben. A kilencvenes és a kétezres évek több megyei bajnoki címe és sikeres
OB III-as szezonja után úgy tűnik, hogy a 20162017-es szezon ismét bekerül a martonvásári
tenisz élet nagykönyvébe.
Az évek óta a megyei bajnokságban vitézkedő, és többnyire
a középmezőnyben végző lelkes csapatunk a 2016/2017-es
évben sem vágott neki túlságosan vérmes reményekkel a
bajnokságnak. Erre a szezonra ugyan lényegesen megerősödött csapatunk - hiszen 3 budapesti és egy dunaújvárosi
játékos is tagja lett egyesületünknek – de ezzel együtt is úgy
indultunk neki a szezonnak, mint minden évben: elsősorban
a játék szeretete hajt bennünket, ha még nyerünk is, az tulajdonképpen hab a tortán.
A nyolc csapatos, tavaszi-őszi fordulós bajnokság tavaszi fordulóiban már látszott, hogy a korábbi évekhez képest jobb
eredményt érhetünk el, de a bajnoki cím csak most ősszel
került kézzel fogható távolságba. Az agárdi csapat elleni
meccs később döntőnek bizonyult a bajnoki cím megszerzése szempontjából: egy nagyon kiélezett mérkőzésen, a lehető
legkisebb különbségű győzelemmel (4-3) ott dőlt el szeptember 9-én, hogyha a hátralévő két meccset megnyeri a csapat,
akkor sok-sok évvel az utolsó siker után ismét bajnokságot
nyer Martonvásár teniszben. (Teniszben egy csapatbajnoki
mérkőzés a megyei bajnokságban hét mérkőzésből áll. Öt
egyéni meccset és két párost játszanak a csapatok, és értelemszerűen az a csapat nyer, amelyik több mérkőzést nyer
meg a hétből.)

KÉZILABDÁS HÍREK
A szeptember második felében kezdődött
2017/18-as szezonra augusztus óta kemény
munkával, edzőmérkőzésekkel készülnek az
MKSE játékosai, edzői.
Október végére elértünk az őszi forduló közepéig, amikor a
Pest megyei ifjúsági bajnokságban martonvásári junior lányok
az "A" csoportban (1 győzelem, 5 vereség) a 8. helyen, junior
fiúk (4 győzelem, 3 vereség) a 7. helyen állnak a tabellán.
Ezen időszakban a Fejér megyei felnőtt bajnokságban jó szerepléssel női játékosaink (4 győzelem) 1. helyen, martonvásári férfiak (3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség) 2. helyen
állnak a sorban.
Részletes tájékoztatót olvashatnak a mérkőzések kimeneteléről a Martonvásári KSE facebook oldalán. Mérkőzéseinkre
várjuk szurkolóinkat! Hajrá Marton!
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Nos, a hátralévő további két fordulóban is győzni tudtunk,
így úgy sikerült megnyernünk a bajnokságot, hogy mindös�sze egyszer, még a tavasz folyamán szenvedtünk vereséget.
Az idei megyei bajnokság egyébként rég nem látott izgalmakat hozott, a korábbi egyeduralkodó Agárd szintén egy vereséget szenvedve, az egymás elleni eredményeket figyelembe
véve lett „csak” második, míg a harmadik helyezésről is csak
az egymás elleni eredmények döntöttek, itt ráadásul hármas
körbeverés volt. Ezúton is gratulálunk tordasi barátainknak
a harmadik helyhez!
A 2016-2017-es Fejér Megyei Tenisz Csapatbajnokság
végeredménye:
1. Martontenisz SE
2. Agárdi TC,
3. Tordas SE,
4. Teniszlabda.hu,
5. Fehérvár-Kiskút TK,
6. Szabadegyháza TC,
7. Alba Bianca TC,
8. Mór SE
A bajnokcsapat tagjai: Zoboki Alexa, Bársony Zsolt, Dr.
Csorba Kázmér, Jáger Zoltán, Mari Csaba, Mészáros
Medárd, Molnár Kristóf, Magyar Sándor, Németh Antal,
Orosz József, Rétalji Igor, Vas István, Zoboki Zoltán (csapatkapitány)
A bajnokság befejezése után, súlyos sérülést szenvedett egyik
játékosunk, Zoboki Alexa, akinek elévülhetetlen érdemei voltak
abban, hogy csapatunk idén megyei bajnokságot tudott nyerni. Ezúton is mihamarabbi felépülést kívánunk neki.
Alexa, visszavárunk!
Köszönjük minden játékosunk és barátunk, valamint támogatónk segítségét! Hajrá Marton!
| Orosz József • elnökségi tag, Martontenisz SE

KÖZELGŐ HAZAI MÉRKŐZÉSEK
(időpontok változhatnak):

11.18. 15.00 MKSE - Mogyoródi KSK ....... fiú junior
17.00 MKSE - Rácalmás SE ........... férfi
19.00 MKSE - Alsónémedi SE ...... lány junior
11.25. 18.30 MKSE - Velencei SE ............. női
12.02. 14.00 MKSE - Dunavarsány TE .... fiú junior
16.00 MKSE - FKC Senior .............. női
18.00 MKSE - Velencei SE ............. férfi
12.09. 14.00 MKSE - Domony KSE ........... fiú junior
16.00 MKSE - Móri KSC ................. női
| Hargitai Lászlóné
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EMLÉKEZÉS A ROCK
ZENE IKONJÁRA

								

BENCSIK SÁNDOR EMLÉKNAP

Nagy izgalommal, várakozással 2017. október
7.-én megrendezésre került a már hagyomán�nyá váló „Bencsik Sándor „Samu” Emléknap”.
Ezúton is köszönöm Martonvásár Város Önkormányzatának,
a Brunszvik Beethoven Kulturális Központnak a maximális
segítséget, hiszen segítségük nélkül az „Emléknap” nem jöhetett volna létre.
Sokan úgy gondoljuk, hogy ilyen és ehhez hasonló szórakozási lehetőségre is szüksége van városunk lakosságának.
Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, igaz este kicsit hideg lett, de ez nem vette el a hallgatók kedvét a koncertek élvezetétől.
A „Bencsik Emléknap”-ot retró kiállítással szerettem volna
emlékezetesebbé tenni olyan tárgyakkal, képekkel, melyek
a kiállítás látogatóit nosztalgiára, szép emlékekre, fiatalkori
élményeikre emlékeztetik. A kiállítást Turcsányi Erzsébet
fotóművész nyitotta meg, akivel együtt örültünk a sikernek.
Ehhez kapcsolódóan szeretném javasolni, - amit többen is támogatnak -, egy olyan kiállítóterem létrehozását, ahol ezek
a tárgyak, képek, fényképek (természetesen további gyűjtéssel) megtekinthetőek lennének.
Fantasztikus élmény volt az „Emléknap”-ra látogatók számára a főzőcsapatok finomabbnál finomabb ételei, ezzel is
hozzájárulva a nap zenei hangulatához.
Úgy gondolom az amatőr zenekarok fellépése is színesítette
és emelte a nap hangulatát.

Gas-Gas | 13-as Szoba | Reform
Időgép | Örökmozgó

Kora este megemlékeztünk és emléktáblát avattunk Bencsik
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Sándor „Samu” tiszteletére, aki zenei pályáját Martonvásáron kezdte, akiben a rock zene ikonját tisztelhetjük. Vargáné
Szószki Éva és Horváth Bálint alpolgármester mondott
beszédet és avatta fel Somogyvári László által készített
emléktáblát, majd pár szóval visszaemlékeztem a Samuval
kapcsolatos közös múltra, néhány közös emlékre. Az emléktábla avatáson megtisztelt bennünket „Samu” testvérbátyja,
és elhelyezte az emlékezés virágait.
Az est meglepetés csapata a Titán „gyermekzenekar” volt.
A 30 évvel ezelőtt alakult együttes fergeteges hangulatott
produkált a színpadon és nagyon remélem nem utoljára láttuk őket így együtt. Ezt követően „Nagy Öreg”, Deák Bill
Gyula hozta a megszokott igazi koncert hangulatot.
A késő este nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, az időjárás
sajnos közbeszólt, nagyon hideg lett, emiatt sokan hazaindultak. A Wasbeton együttes pedig beton keményen állta
a hideget és a maroknyi érdeklődő számára forró hangulatot
teremtett, köszönöm kitartásukat.
Véleményem és a visszajelzések szerint, nagyon jól sikerült
a „Bencsik Sándor Emléknap”, aminek nem lehettünk volna
részesei, ha nem kaptam volna a rendezvény sikerességét
elősegítő önzetlen támogatásokat!
Köszönöm a támogatóknak: Baksai Arnold, Bitó Péter,
Turcsányi Erzsébet, Somogyvári László, Süle Barna,
Eisenbacher Géza, Endrődi István, Bucsi József, Újvári
László, Varga Béláné, Hor váth Bálint, Kincs Sándor,
Neuver t Zsu zsa , Pápay Ágostonné, Dan k a Dénes ,
Minárovicsné Gabi, Varga József, Bubálik Csaba, Dobos
Lajos, Orbán Anita, Eisenbacher Imre, Buda Gabriella,
Vass Ár pád , Balikó Csaba , Orosz Tamás, Sramek
Szabolcs, Botos Imre, Aradi Gábor, Farkas Gabriella, Foki
Gábor. Köszönetemet fejezem ki továbbá Kozma Milosnak,
aki nagyszerűen levezette az egésznapos rendezvényt.
| Provoda József - Jodes
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SZENT ORBÁN SZOBRA „BETEG”,
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE
AGGÓDÓ SOROK SZENT ORBÁN
SZŐLŐHEGYI SZOBRÁNAK SORSA MIATT

Szőlőhegyre vezető Orbánhegy utca elején, az
erdő szélén magányosan áll egy vastag fatörzs.
2016 tavaszáig ezen állt Szent Orbán diófából
faragott szobra.
2003-ban lelkes kertbarátok és szőlősgazdák felkérésére
Balog Ferenc helyi fafaragó keze munkájának gyümölcseként került helyére a szőlőművelők, kocsmárosok és kádárok
védőszentjének, Szent Orbánnak martonvásári szobra. A ma
is látható talapzatot Erdélyi Gábor kajászói vállalkozó segítségével állították, az ünnepélyes avatásra még abban az
évben, Orbán napkor került sor.
A környezetébe harmonikusan illeszkedő szobor több, mint
tíz évig jól szolgálta a martoni szőlőtermesztőket - a nagy
fagykárok és természeti csapások elkerülték az oltalma alatt
álló szőlészeteket. A kertbarátok hálás közössége cserébe
rendben tartotta a környezetét: időnként favédő lakkal kezelték, Orbán napkor borral locsolták meg a szőlőhegy őrét.
Amikor rosszindulatú emberek ellopták a rézből készült
pásztorbotját, azt is gyorsan pótolták.

KERTBARÁTOKNAK

								
A Nap egyre alacsonyabbra kapaszkodik
égi útján felfelé és egyre gyakrabban bújik
felhőpaplana alá pihenni. A ködös, nyirkos
novemberi időjárás egyre többször a meleg szobába kényszeríti a kertészkedő embert. Ilyenkor minden szárazabb nap ajándék.
A természet színei lassan megfakulnak, elfogynak, a levelek megbarnulnak és csendesen lehullnak, vastag takaróval
fedve be az aludni térő tájat. A lehullott leveleket ássuk be
a földbe, vagy gyűjtsük össze és komposztáljuk. Ezzel megakadályozzuk a kórokozók áttelelését. Az érett komposztot,
szerves trágyát terítsük szét a kertben és haladéktalanul
dolgozzuk be a talajba. A fagyokig folytathatjuk a szőlő és
gyümölcsfák telepítését. Az ültető gödör ásásakor ne keverjük össze a fel- és altalajt, majd fordított sorrendbe tegyük
vissza. Az oltványokat nem árt belocsolni, a talajt mindig jól
tömörítsük, és a töveket kupacoljuk fel. Ha kicsúszunk az
időből, inkább tavasszal folytassuk az ültetést, az oltványokat nyirkos homokba vermeljük el. A gyümölcsfák törzsét
tisztítsuk le és papírral tekerjük be. Így védjük a nyúlrágástól és a fagyoktól egyaránt. Ha az idő engedi, a fagyok előtt
rezes permetezéssel gyéríthetjük a kórokozókat. A fák törzsét lemeszelhetjük, és hernyófogó öveket helyezhetünk fel.
A málnasarjakat ültessük új helyükre, az idősebb ribizli és
egres bokrokat ifjítsuk meg. A piros ribizli a két-hároméves
vesszőkön hozza termését, ezért különös gonddal végezzük
a beavatkozást.
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Az idő vasfoga azonban a gondos kezelés ellenére is kikezdte
a szobor anyagát. A süvegen üreg keletkezett és az arca is eltorzult. A Hegybíró és a kertbarátok a gyógyulás reményében
2016 tavaszán leszerelték és fedett helyre vitték az egyre betegebb alkotást, de a fát jól ismerő szakemberek véleménye
szerint a diófa restaurálása mára szinte lehetetlenné vált.
A kedves színfoltot jelentő, kedves szobor kijavítására, újraállítására ezúttal a város lakosságától ötleteket, javaslatokat, segítséget kérünk, hogy, továbbra is legyen védelmezője
a szőlőhegynek. Köszönettel és a szíves javaslatokat várva:
Martonvásári Kertbarát Egyesület Elnöksége
Foki Gábor • alelnök • gabeszbacsi49@gmail.com

Szedjük le az utolsó naspolya terméseket, a „szottyos” gyümölcsök a legfinomabbak. A bimbós kel -8 0C-ig a kertben
maradhat. Folytassuk a talajmunkákat. A kora tavaszi vetések alá készítsük el a talajt. Fokhagymát még duggathatunk. A dézsás növényeket vigyük védett helyre. A leanderek
több fok hideget is kibírnak, ezzel a kórokozó tetvek számát
is csökkentjük. Ritkábban, de alaposan öntözzük a tél folyamán. A föld legyen nedves, de a víz ne folyjon ki a cserépből.
Megkezdhetjük az amarillisz hajtatását is. A tavaszi virághagymákat (tulipán, nárcisz) cserépbe ültetve, enyhe helyre
téve, karácsonyra virágzásra bírhatjuk. Magas hőmérsékleten a virágok nem fejlődnek ki.
A dió, mandula termését törjük meg és száraz helyen tároljuk /lehet fagyasztani is/. A dióhéj füstmentes parazsat ad a
nyári grillezéshez. Helyezzük ki a madárodúkat és kezdjük
meg az etetést.
A pincében végezzük el az újbor fejtését. Ne maradjon sokáig
a seprőn a bor, mert az abban lévő anyagok könnyen bomlanak. Inkább korábban, mint később fejtsünk. A fejtés előtt
végezzünk törési próbát. Egy poharat félig töltsünk meg borral és helyezzük szobahőmérsékletre. A törésre hajlamos bor
12-24 órán belül felülről lefelé haladva barna gyűrűt képez.
(Erős kénezéssel és átfejtéssel akadályozhatjuk meg). Az első
fejtés mindig nyílt legyen, és egyben végezzük el az alapkénezést is. Egészséges boroknál ~ 10 g-t számolva 100 literenként. Ha jó munkát végeztünk, karácsonyra szép borral
kedveskedhetünk családunknak, de már Márton napján már
megkóstolhatjuk az újbort, egy finom libasült mellett. A pincét és az ott használt eszközöket mindig tartsuk tisztán. A
pince levegőjét időnként kénlap elégetésével fertőtlenítsük.
| Uhrin Gábor
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/795-853
Gyámügyek
22/ 795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig | Péntek: 7-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

22 /460-023
30 /825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Molnár Máté
Orosz Flóra
Sramek Áron

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Lanczendorfer József / 78 év
Orosz Ákos / 75 év
Szmilkó Jánosné / 95 év
Stier Pál József / 70 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: november 25., 26.; december 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 18., 19.; december 9., 10.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: december 2., 3.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
Közhírré tétetik, hogy a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának keresztyén elkötelezettségű stábja EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGŰ
MUNKATÁRSAT keres
- orvos asszisztensi
- gyógyszerelési
- adminisztratív
- foglalkoztatás-oktatás segítői feladatokra,
integrált munkakörbe.
Betöltésénél előnyt jelenthetnek: dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs készség, B kategóriájú jogosítvány, mentálhigiénés végzettség, eü. informatikai jártasság,
gitár- és énektudás, kreatív hobbi, aktív sporttevékenység,
saját élmény.
További információk: www.drogterapia.hu
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel
a iroda@kimm.hu címre várjuk.

APRÓHIRDETÉS
Keresünk ügyfelek részére eladó ingatlanokat.
Jutalék br. 2,5 %. Nem kizárólagos a szerződés.
Eötvös Péterné • 06303410975 • eotvos.beata@t-online.hu
www.ingatlan-martonvasar.hu
BEAutynails Marton Kéz- és lábápolás, műkörömépítés
2462 Martonvásár Gábor Áron utca 11.
Facebook: Beautynails Marton • Tel.: 06-20-431-5232
Géllakk: 2790 Ft-tól, Műköröm: 4490 Ft-tól , Pedikűr : 2990 Ft-tól
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Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Zalka Ibolya
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Martonvásáron márciusban nyíló
varrodánkba keresünk
szakképzett varrónőket,
betanított munkásokat,
szabót, illetve divattervezőt.
Munkavégzés 8 órás főállásban,
délelőtt-délutáni munkarendben.
Jelentkezéseket a 30/9299885
telefonszámon, illetve a timea.
ambach@ambachkft.hu címen
várjuk.
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